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Ioacht niel-vervolging door w.Verhoef

Naar aar eiding vad het beklag d.d. 19 januad 2005 ex anikel 12 n het
Wetboek van Strafuordering gedaan door klager W. VeÍhoef, ovet d€ beslissing
van de officier !?n iustitie te Breda om niet over te gaan tot verdere vervolging
van de gemeente Tilburg, terzake van valsheid in geschrifte in de
iaanekeningen, heb ik de eer uw coÍege, onder overlegging van de op deze
zaak betÍekking h€bbende b€scheiden, overcenkomstig het bepaalde in artikel
l2a, tweede lid, van het Wetboek \,ran Stnfvordedng, schrilleliik \,€rslag te

G€zien het ambtsbericht d.d. l0 maan 2005. n de b€handel€nd ofEcier van
iustitie, h'aamaar ik teÍ bekoÍting r€rwijs, alsm€de de overige sóriftelijke
bescheided, mer name ook de brief van de ofrcier \,an iustitie d.d.10 maan
2005 aalr klager, ben ik van oordeel dat een tuiste beslissing is genomen. Ik
merk daarbii op dat het stlaieót oot niet het iuiste instÍument is om het
doel dat Hager lraslreeft, te weten het veÍbetercn i?n de kwaliteit wn de
iaarekeniDgenvan deze oveÍheidsoÍganisatie, te bew€rkstelligen.

Op gond \,an het bovenstàande moge ik uw hof in overweging ger,€n met
inachtneming van het bepaalde in artikel l2d \,?Ir het Wetboek van
StÍafuordering het beklag af te wijzen en Rager ran uw beslissing in kennis te
stellen.
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Kacht niet-!€Eolging drs. L.W. Verhoef

Naar aar eiding van het schrij\,€n van de hoofdadvocaat-genemal te 's,

Hedogenbosch d-d. 25 januari 2005, moge ik u het volgende berichten.

In februari 2004 heeft de he€r Verhoef aangifte gedaan vall onder anderc
!€lsheid in geschrilte (artikel 225 van het Wetboek van Sta.frecht) gepleegd
door het gemeentebestuur en de gemeenteraad van de gemeente Tilburg.
Te!.eÍrs verdeDl( de heeÍ Vethoef de accountants. welke bii de door hem in de
aangifte bedo€Id€ straÍbare feiten betrokken ziin gerÀ.eest, Ian berokkenheid
hierin. De heer Verhoef heeft zich naar aanleiding van het uirbliiven %%%%%%%%%%%%%%%%�n een
afloopbeicht over deze zaak tot u gewend. I\ bovengenoemd schiiven
!€rzoekt u om inlichtingen en advies in deze zaal-

Ik kan u hieromtÍent als volgt berichteÍx

De heer Verhoef heeft tegen een groot aantal gem€€Írten en provincies in
Nederland aangifte gedaan van valsheid in geschrifte.

In antwoord op enkele van deze aangiften, welke zijn gerichr tegen de
gemeente Utrecht, Wiik bij Duurstede, aismede de provincie Utrecht, is de
heer Verhoef door de hoofdofEcier van justitie r,?n het arrondissementsparket
te Utecht medegedeeld dàt geen strafvervolging zal worden ingesteld. Ook de
hoofdofficier !€n justitie %%%%%%%%%%%%%%%%�n het aÍondissementsparket Breda heeft middels
zijn schrijven van 25 iuni 2004, kenmerk 889993-825-04 de heer Verhoef
eeÍder in een sooÍgeliike zaak bericht geen !€rdere veftolging in te stellen
naar aar eiding !?n een aangifte tegen de gemeente Br€da-



h d€ze zaal is de heêr veÍhoel inÍIlddek oot medegedeeld dat 8e€n verdeÍe
veÍvolging zrl wordm ingesteld. VooÍ de modvering rán dit behÍt !'erwus ik
r náár-dJbrief die eeder 6sn de hêer verhoef w€Íd gezondên en waarvan ik
de inhoud hiet áIs ingeLst beschouw Deze brief zál als biilsge hieót, gaan"

Loa !"an de vÍaag of de he€Í Verhoef ln deze proc€durê ontvaÍkeliik is (ik zou

me ovedgem nia tegen het ontvadke!Ê drn wrzetten)' advlse-er ik u het

emaar te leiden dat het C€rechtshoÍ het belleg ongegÍond zal vêrlJar€rl

eí alloord
vatr justitie,

MT. RÁ.


